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Editorial

CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.

A RAUSP inicia o ano de 2013 com um fato muito gratificante, tanto para o periódico como para os seus 
autores: a Comissão da Área de Administração, Contabilidade e Turismo da CAPES classificou a RAUSP 

no estrato A-2, o qual ela passa a compartilhar com as grandes revistas brasileiras da área.

Entendemos essa classificação como o reconhecimento do trabalho conjunto do Corpo Editorial, da 
Secretaria e, principalmente, dos nossos dedicados autores e avaliadores, de cujo trabalho depende, no 

final, a qualidade de todo periódico científico.

Ao mesmo tempo em que essa classificação contribui para a valorização dos trabalhos dos nossos autores 
e dos seus programas de pós-graduação, também representa o desafio de continuarmos atendendo aos 

altos requisitos dessa categoria.

A internacionalização da RAUSP, evidenciada pela composição do seu Corpo Editorial e pela crescente 
presença de autores estrangeiros em suas publicações, continuará com o esforço de aumentarmos a 

visibilidade da Revista na comunidade científica internacional.

A presença da RAUSP nos diferentes sistemas indexadores contribui para isso, mas a visibilidade também 
dependerá em grande escala do empenho dos próprios autores tomarem a iniciativa de divulgar os seus 

trabalhos nas suas redes de relacionamento.

Neste número, a RAUSP mantém a tradição de publicar trabalhos nos vários temas que compõem a área 
de Administração, cuja leitura, esperamos, seja de proveito para todos.

Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Editor da RAUSP


